ประกาศมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1911/2552)
เรื่อง การเสนอขออนุมตั ิ หลักสูตรของมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
--------------------------------โดยทีเ่ ห็นสมควรปรับปรุงขัน้ ตอนการเสนอขออ นุมตั หิ ลักสูตรและการจัดทารายละเอียดของ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงมากของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ งกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552
รวมทัง้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่
เกีย่ วข้อง
ฉะนัน้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา
20
และ 23(1)
แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2541 ประกอบกับมติทป่ี ระชุมคณบดีในคราวประ ชุมครัง้ ที่ 17/2552 เมือ่
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2552 จึงเห็นควรให้ออกประกาศกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารเสนอขออนุมตั หิ ลักสูตร
รวมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดทาเอกสารเพื่อเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยและสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบตั สิ าหรับทุกคณะ วิท ยาลัย วิทยาเขตและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1911/2552) เรือ่ ง การ
เสนอขออนุมตั หิ ลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ให้มผี ลบังคับใช้นบั ตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกประกาศเป็นต้น
ข้อ 3 การดาเนินการเกีย่ วกับขออนุมตั หิ ลักสูตรทีไ่ ม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 493/2548) เรือ่ ง การเสนอขออนุมตั หิ ลักสูตร
ข้อ 4 การเสนอขออนุมตั หิ ลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงมาก ให้ดาเนินการดังนี้
4.1 ให้คณะเสนอต่ออธิการบดีหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแล้วแต่กรณี
4.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1) อาจารย์ประจาในสาขาวิชาของหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 2 คน
(2) ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย จานวนอย่างน้อย 3 คน ซึง่ ควร
ประกอบด้วย ตัวแทนของนักวิชาการทีเ่ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทีม่ ี
ชื่อเสียงในสาขาวิชา ตัวแทนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจากภาครัฐและหรือภาคเอกชนทีร่ บั บัณฑิตสาขาวิชานัน้ เข้า
ทางาน และหรือตัวแทนภาคประชาชน
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ในกรณีทห่ี ลักสูตรสาขาวิชาใดต้องได้รบั การรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
หรือผูส้ าเร็จการศึกษาต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ให้มผี แู้ ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย
จานวนอย่างน้อย 1 คน
ให้แต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ และให้มกี รรมการ
และเลขานุการ และผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
4.1.2 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ มีดงั นี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ภายในภายนอก และจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
อย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีจ่ ะมีความสาคัญและมี
ผลกระทบต่อการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร
(2) ร่างกรอบคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์และกรอบผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจัดทารายละเอียดแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูส้ ่รู ายวิชา (Curriculum Mapping)
(3) ร่างและจัดทาเอกสาร มคอ .2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program
Specification) ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.2 ให้คณะเสนอเอกสารรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ .2 ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็น ชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเรียบร้อยแล้ว ต่อคณะกรรมการกลันกรองหลั
่
กสูตรของ
มหาวิทยาลัย กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ แ่ี ต่งตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตั หิ ลักสูตร รวมทัง้ พิจารณาให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงเอกสารหลักสูตร
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละระดับดังกล่าว
4.3 รายละเอียดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการเสนอขออนุมตั ิ การจัดทาเอกสารและแบบฟอร์ม
ต่างๆ ให้ดาเนินการตามทีป่ รากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 ให้คณะทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตร กาหนดให้ผบู้ ริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจาวิชาของ
รายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนัน้ ๆ จัดทาเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ตาม
แบบ มคอ.3 และเอกสารรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดสอนรายวิชานัน้ ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 6 การจัดทาเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ตามแบบ มคอ .3
สาหรับรายวิชาศึกษาทัวไป
่ และรายวิชาพืน้ ฐานในหมวดวิชาเฉพาะทีเ่ ปิดสอนเป็นรายวิชาบริการสาหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 ให้สานักวิชาศึกษาทัวไป
่ จัดทาแบบ มคอ . 3 ของรายวิ ชาศึกษาทัวไป
่
สาหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ทีร่ บั ผิดชอบสอนโดยสานักวิชาศึกษาทัวไป
่
6.2 ให้สถาบันภาษา จัดทาแบบ มคอ. 3 ของรายวิชาศึกษาทัวไป
่
สาหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ) ทีร่ บั ผิดชอบสอนโดยสถาบันภาษา
6.3 ให้วทิ ยาลัยนานาชาติ จัดทาแบบ มคอ . 3 ของรายวิชาศึกษาทัวไป
่
สาหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเป็นภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ)
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6.4 ให้คณะทีเ่ ปิดสอนรายวิชาพืน้ ฐานในหมวดวิชาเฉพาะเป็นรายวิชาบริการสาหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จัดทาแบบ มคอ. 3 ของรายวิชาพืน้ ฐานในหมวดวิชาเ ฉพาะ
นัน้ ๆ
ข้อ 7 การขออนุมตั เิ ปิดรายวิชาศึกษาทัวไปโดยคณะต่
่
างๆ ทีน่ อกเหนือจากข้อ 6.1, 6.2 และ
6.3 และรายวิชาเลือกเสรีสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 ให้สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบการ
บริหารและดาเนินการเกีย่ วกับการเสนอขออนุมตั หิ ลักสูตร รวมทัง้ การประสานงานกับคณะ หน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องในกระบวนการเสนอขออนุมตั หิ ลักสูตรตามประกาศนี้
ข้อ 9 หลักสูตรใหม่ทจ่ี ะเสนอขออนุมตั ติ ่อสภามหาวิทยาลัยตัง้ แต่เดือนมกรา คม ปี พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป ต้องดาเนินการเสนอขออนุมตั แิ ละจัดทาเอกสารหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ส่วน
หลักสูตรปจั จุบนั ทุกหลักสูตรจะต้องดาเนินการปรับปรุงให้เป็ นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา
2555
ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามประกาศนี้ โดยให้มอี านาจตีความและวินิจปญั หาการ
ปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถอื เป็นทีส่ น้ิ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ)

กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข )
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

